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Kedves régi
és újabb Olvasóink!

Rendszeres Olvasóink számára ta-
lán ismeretes A Lélek Szava múltja. Ha
fellapozzák a 2013/2. számot, a 37-38.
oldalról újból felidézhetik a lap 1945
elıtti történetét, az 1934-ben megje-
lent 1. számtól az 1945-ös betiltásig.

A 45 éves kényszerpihenı után
1990-en jelenhetett meg újra le-
gálisan a lap a korábbi jogutójaként
– ezért rögtön XIV. évfolyammal indí-
tottuk. Szellemében, célkitőzéseiben is
folytatása volt az újonnan megjelenı
Lélek Szava a korábbinak.

2015-ben lesz a lap újraindítá-
sának 25 éves jubileuma – az év
közepén, május-június táján
szándékozunk egy jubileumi, ösz-
szefoglaló – s egyben utolsó –
ajándék számot megjelentetni,
melyben újból felidézzük a lap 45 elıtti
rövid történetét, célkitőzéseit, ahogy
azt Slachta Margit testvér, az akkori
szerkesztı megfogalmazta, és az új-
raindítás Lélektıl inspirált, kalandos
körülményeit is.

A fentiekbıl kiderül, hogy – imád-
ságos megfontolás után – a Szociális
Testvérek Társaságának magyarorszá-
gi vezetısége elfogadva a felelıs szer-
kesztı kérését, felmentette szép, de
nem könnyő szolgálata alól, amely
immár 25 éve, az újraindítás kezdete-
itıl tart. Vele együtt A Lélek Szava is
„nyugdíjba” vonul, a mostani az
utolsó nyomtatott, „rendes” szá-
ma.

Milyen út vezetett idáig, milyen
meggondolások állnak e döntés hát-
terében? �

A TARTALOMBÓL:

BÚCSÚZÓ

Jézus, a Király –
Maros Ildikó testvér

130 éve született Slachta
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A lap „nonprofit” alapon jelent
meg, önkéntes munkatársakkal – szer-
zıi, terjesztıi, adminisztrálói többsé-
gükben szociális testvérek, ill. a Társa-
sághoz közelálló munkatársak, külta-
gok. A kezdeti lelkes szerkesztıi gárda
tagjai hamarosan – ahogy szaporodtak
a lehetıségek – a szolgálat más vizeire
eveztek, így a (magyar szakos és teo-
lógiai diplomával, s némi kiadói és új-
ságírói múlttal rendelkezı) „felelıs
szerkesztıre” hárultak a lap belsı
munkálatai, melyeket 2002-ig fıállása
mellett, attól kezdve „fıállásban”, egy-
házi státuszban végez.

A technika hihetetlen fejlıdése
fokozatosan lehetıvé tette, hogy a
tartalmi részen (anyaggyőjtés, olvasó-
szerkesztés, szerkesztés stb.) túl a
technikai mőveleteket is egyetlen sze-
mély (a szerkesztı) végezze. Így ju-
tottunk el a mechanikus Erika írógép-
pel történı begépeléstıl a számítógé-
pes szedésig, tördelésig, beleértve a
képszerkesztést is…

Ma már az interneten keresztül
érkeznek a lapban megjelenı írások,
képek, a testvérektıl is, és más lapok-
hoz hasonlóan az internetes hírportá-
lokról lehet tájékozódni (pl. az „idık
jeleirıl”), begyőjteni egyházunk leg-
frissebb híreit, a Tanítóhivatal doku-
mentumait stb.

Az utóbbi években egyre több hír-
adás, tudósítás érkezett a szerkesztı
címére azzal a kéréssel, hogy közöljük
a lapban. Megtiszteltetésnek vettem
ezt, és ezúton is köszönöm, de sajnos
a küldött anyag nem mindig illett bele
a lap profiljába, ill. terjedelmi és idı-
beli korlátai miatt legtöbbször nem
tudtam eleget tenni a kérésnek.

Napjaink információrobbaná-
sa, az idık jelei arra utalnak, hogy a
jelen és még inkább a jövı az
internetes kommunikációé. A fia-

talabb generációk (már a középkor-
osztály is) a lelki táplálékot, egyházi
híreket az internetrıl szerzik, írott és
audovizuális formában, naprakészen,
szinte az eseményekkel egyidıben.
Egyre kevesebben vesznek a kezükbe
nyomdatermékeket (terjednek az e-
könyvek is), a „korábban születettek”
(nyugdíjasok) pedig egyre kevésbé
hoznak anyagi áldozatot sajtótermé-
kekre.

Természetesen ezzel nem akarunk
csatlakozni a Gutenberg-galaxis végét
jósolókhoz, hiszen még ma is szép
számmal vannak olyanok, akiknek
örömet okoz, ha kézbe vehetnek egy-
egy szép kiállítású, tartalmas könyvet,
kiadványt, akik jobban szeretnek pa-
pírról olvasni – s tapasztaljuk, hogy
töméntelen mennyiségő könyv, újság,
folyóirat jelenik meg a „piacon”, ha
általában jóval kisebb példányszámban
is, mint korábban. Ahhoz, hogy na-
gyobb példányszámban keljen el egy
könyv, szerzıjének közismertsége,
valami rendkívül népszerő, a mai em-
ber érdeklıdését felkeltı téma (vagy
felcsigázó reklám), ill. komoly mene-
dzselés, marketing tevékenység szük-
séges (és anyagi ráfordítás). Sajnos,
sok esetben nem a valódi értékeket
hordozó kiadványok érik el a milliós
példányszámokat…

A mai szép kiállítású, színes lapok-
kal nem tud „versenyezni” egy sze-
rény, fekete-fehérben megjelenı lap. A
nyomdai költségek folyamatosan
emelkednek (ehhez hozzájárul a pél-
dányszám csökkentése is), nem szólva
a postai árakról.

Hála Istennek, a szociális testvé-
rek nagyon sokfelé végeznek ke-
resztény értékeket közvetítı, ál-
dozatos szolgálatokat, így jelenleg
sem a belsı munkálatokra, sem új ol-
vasók, elıfizetık „toborzására” nincse-
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nek – divatos kifejezéssel élve – „hu-
mán erıforrásaink”. Kedves olvasóin-
kat szoktam az év utolsó számában
buzdítani a sajtóapostolságra – ar-
ra,hogy segítsenek lapunk terjesztésé-
ben, de úgy tőnik, ez ma már nem
mőködik úgy, mint a 30-as években. –
Az egykori Lélek Szava idınként hírül
adta, hogy X helyen egy-egy szociális
testvér vagy külsı munkatárs 10-20-50
új elıfizetıt szerzett, s szép számmal
voltak a lapnak ún. „támogató elıfize-
tıi”.

Itt szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a kedves Olvasóinknak, akik
adományaikkal hozzájárultak költsé-
geinkhez, vagy akik több példányt
megvásároltak, s ajándékba osztogat-
ták ismerıseiknek.

Köszönjük régi és újabb olvasóink,
elıfizetıink hőségét, érdeklıdését is.
Sajnáljuk, hogy ezentúl nem vehetik
kézbe az újabb Lélek Szava számokat.
Javasoljuk, hogy akik nem adták to-
vább, vegyék elı a korábbi számokat,
biztosan találnak bennük olyan írást,
amit érdemes újból átelmélkedni – ah-
hoz hasonlóan, ahogy egy imakönyvet
rendszeresen forgat, vagy egy-egy lel-
kiségi könyvet idınként újraolvas az
ember. Hiszen ott van a lap mögött az
imádságos háttér, ami remélhetıleg
valamennyire érzékelhetı a sorok kö-
zött.

Társaságunk továbbra is fon-
tos missziójának tartja a lelkiség-
adást, közszellemformálást – hogy
felhívja a figyelmet az „idık jeleire”.
Napjaink szellemi zőrzavarában égetı-
en fontos ez, hiszen ma már a legalap-
vetıbb emberi értékek kérdıjelezıd-
nek meg (sıt, maga az ember identi-
tása), ami gyakran még a hitüket gya-
korló keresztényeket is elbizonytala-
nítja.  A  Szentlélektıl  kapott küldeté-

sünknek érezzük, hogy tájékozódjunk
és másokat is segítsünk ebben – mint
„ırállók”, Isten országának hir-
detıi, az eljövendı Ország elıhír-
nökei, jelei. Történik ez a testvérek
által tartott elıadásokkal, lelkigyakor-
latok, lelkinapok tartásával, a közélet
be való bekapcsolódással, több szin-
ten, s nem utolsósorban a mővészet –
zene és képek – eszközeivel. Több
testvér megszólal a médiumokban is –
megvalósítva ezzel Alapítónk, Slachta
Margit testvér álmát.

Az idık jelei – a Szentlélek vezeté-
se – arra is indítanak minket, hogy
imádságos ırállók legyünk, akik –
szintén Margit testvér vágya, gondo-
lata szerint – folyamatos imádásban,
örökmécsként szüntelenül jelen van-
nak az Úr elıtt, közbenjárva a világért,
Isten országának megvalósulásáért,
kiesdve Isten Irgalmát és leesdve a
lélektelenné vált, „elpogányoso-
dott”, Istentıl elszakadt világra a
Lelket. Hiszen csak belsı újjá-
születés által, a lelkek újjászüle-
tésén keresztül épülhet fel az új
világ.

De szeretnénk valamilyen írásos
formában is folytatni az „ırállást” –
az interneten keresztül és egy-egy idı-
szakosan megjelenı kiadvánnyal. Re-
mélhetıen akadnak majd szociális
testvérek, akiket erre szabaddá tesz és
indít a Szentlélek.

A Búcsúzónk elején említett,
2015-ben megjelenı kiadványt
ajándékként szeretnénk eljuttatni
elıfizetıinknek.

Szeretettel, imádkozva minden
kedves Olvasóért:

a szociális testvérek nevében:
Exner Gabriella testvér,

felelıs szerkesztı



6

Jézus, a Király
(Folytatás a 2. oldalról.)

İ tiszta, szép, hófehér, fénylı, szent – nem érintheti semmi szenny.

Mégis: A kis Király szalmán fekszik, menekül gyilkosai elıl.
A fiatal Király ács, asztalos munkával porolódik.
A tiszta Király lemegy a folyóhoz, kéri a bőnbánat keresztségét, magára veszi bő-
neinket, és sok szenvedés után a Kereszten megsemmisíti adóslevelünket.

A Király a szeretet Istene – kis Kenyérdarab, egy kehelynyi Bor – EZ İ –
hogy itt maradhasson, tovább szerethessen,
hogy rendkívüli módon egyesülhessen azokkal, akik szeretik İt.

A Királynak vannak ellenségei. Megölni készülnek İt.
A tiszta Királyt elfogják, porba nyomják, ütik-verik, kötelek, láncok gátolják moz-
gását. Szeretı tekintete azonban nem a köteleket nézi, hanem Pétert, a bőnöst
keresi – és Péter bőnét siratja.
Pilátus megostoroztatja. – Vérben fürdik a Király. Teste felszaggatva.
A katonák tövissel koronázzák, kigúnyolják, leköpdösik.
İ mégis a legtisztább, a legszentebb, a legfenségesebb Király,
aki megáll Pilátus elıtt és válaszol:

IGEN, KIRÁLY VAGYOK –
– de az én országom nem e világból való.
És az ordítozó tömegbıl kimagaslik az elgyötört, mégis fenségbe öltözött Király.

Keresztre ítélik – vállára veszi és viszi a Keresztet.
Elesik egyszer, kétszer, háromszor, sokszor.
De mindig feláll, mert rád néz, és nem akarja, hogy te valaha is a földön maradj
egy esés után.
Alig él már a Király, de körülnéz – és Cirenei Simon már szívesen segít,
Veronika már készen áll és várja kendıjével,
Édesanyja, Mária Magdolna, János – végig ott vannak mellette.
És a Király szól hozzájuk. Gondoskodik mindenkirıl.
Felfeszítve ég és föld között kimondja a megbocsátó, szeretı, gondoskodó, elren-
dezı szavakat.

Jézus a kereszten a Mindenség Királya, aki hamarosan Országába ér.
És az İ Királyságának soha nem lesz vége.
İ élt és örült, szenvedett, meghalt, feltámadt, megdicsıült és újra eljön…
És én mindenben, mindenhol Vele maradok, mert a Királyhoz tartozom.
Amen.

Maros Ildikó testvér
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130 éve született Slachta Margit testvér
Kassa, 1884. szeptember 18. –

Buffalo 1974. jan. 6.
(II. rész)

Bevezetésként idézzük fel a lapunk elızı
számában megjelent I. rész utolsó bekezdé-
sét: Arra tanította Margit testvér a közösséget,
hogy testvérek legyenek , hogy kiváltságok,
elszigetelı hagyományos külsı jelek, szerze-
tesi habitus, klauzúra nélkül, az élet sőrőjé-
ben lépjenek oda, testvérként, sorstársként
az emberekhez , és ebbıl a tapasztalatból is-
merjék fel, hogyan képviseljék az igazságot az
emberek között és az emberekért, a közszel-
lemformálásban, a médiában, a közéletben.

Ez a modernség  repesztıen új volt…

Amikor Margit testvér és az eredeti gondolathoz ragaszkodó mintegy negyven
testvér 1923-ban megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, tudatosan nem
kértek kész szabályzatra jóváhagyást, mivel azt akarták, hogy az élet próbája bi-
zonyítsa, hogy ez valóban a Lélek vezetése. (A mőködési engedélyt megkapták,
majd 1935-ben Serédi bíboros hagyta jóvá ıket, mint egyházmegyei jogú, szer-
zeteseket utánzó nıi közösséget.)

Azért is merem mondani, hogy Margit testvért leginkább a próféta nevével
jellemezhetem , mert a II. Vatikáni zsinat után megújított egyházjogi kódex  már
tartalmazza azt a közösségi és személyes elkötelezési formát, amibe csorbítatla-
nul belefér a Társaság – mint Apostoli Élet Társasága . Ennek egyik jellemzıje,
hogy a Szentszék a modernség és mobilitás érdekében leoszt a Társaság de-
mokratikusan (Lélek szerint) választott vezetıjének olyan felelısségeket, amiket
a hagyományos szerzetesközösségekben magának tart fenn: pl. örökfogadalom
átvétele, elbocsátás stb.

A II. Vatikáni zsinatnak a szerzetesekrıl szóló dokumentuma megkívánja,
hogy a szerzetesek mint közösség is éljék meg a szegénys éget . (Ferenc pá-
pa igen gyakran hivatkozik erre.) Margit testvér is ezt kívánta. A közösségi sze-
génység egyik megélési módja, hogy a szociális testvéreknek nem lehetnek
saját intézményeik, hanem kovászként akarnak jelen lenni és hatni ott, ahol
szükség van rájuk – karitatív, szociális, valláserkölcsi, egészségügyi, közéleti te-
rületeken, fıként a gyermek-, nı- és családvédelem érdekében.

A Társaság alakulási jegyzıkönyve leszögezte, hogy a lelki függetlenség
megırzése érdekében senkitıl ne fogadjon el a közösség olyan anyagi támoga-
tást, ami a szabad cselekvésében korlátozná. Így a testvérek bérbıl és fizetésbıl
élnek.
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Azért élte túl a Társaság a diktatúra évtizedeit, sıt, gyarapodott majd hatvan
fıvel, mert Margit testvér elénk élte, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek,
mint a császárnak, s vallotta: ember nem tilthatja meg, amit Isten parancsol.

Azért nem ellenzékiség jellemezte az illegalitásban sem a testvérek életét,
hanem a hivatás-küldetés öröme, mert a jeltelen jelen-lét , mint Margit testvéri
gondolat, ott volt már a kezdeteknél. A prófétai lelkülető alapító már 1923-ban ki-
mondta, hogy egy esetleges egyházüldözés esetén a jeltelenség fogja továbbvin-
ni a Társaság életét…

A keresztény feminizmus , amit képviselt, ma II. János Pál tanításában meg-
kapta helyét a keresztény antropológiában  – a gender ideológiákkal szemben
nagyon is látjuk ennek aktualitását. (…)

De prófétának merem mondani Margit testvért azért is, mert Benedek pápa a
Deus Caritas est enciklikájában mintha egészen a mi számunkra fejtette volna ki
hivatásunk lényegét, amit Margit testvér legrövidebben így fogalmazott meg: a
megszentel ı Szeretet küldetésében. Benedek pápa ebben az enciklikában
mondja ki, hogy az emberi közösség (család, egyház, nemzet stb.) megváltásra
szoruló társadalmi valóság (kapcsolatrendszer), s a z emberi közösség vo-
natkozásában a szeretetnek igazságosság a neve.

Ferenc pápa pedig a közelmúltban adott interjúban azt a merész kijelentést
teszi, hogy „a politika a szeretet legmagasabb szintje”. A pápa külön figyel-
meztet, hogy az önzés, egoizmus és a korrupció megronthatja azt az igaz szere-
tetet, melynek a közjóért kell munkálkodnia. A hagyományos szerzetesek és pa-
pok a Zsinat óta csak rendkívüli esetben, külön engedéllyel vehetnek részt a
pártpolitikában, az Apostoli Élet Társaságai viszont igen. Ez megint annak a jele,
hogy az egyházjog utólag igazolta a Margit testvéri gondolatot.

A politikai fordulat után egyes testvérek azért vettek részt a pártpolitikában, ill.
kapcsolódtak be a közéletbe, különbözı szinteken (pl. az önkormányzatban,
egyik testvérünk polgármester lett stb.), mert – Margit testvérhez hasonlóan –
érvényre akarták juttatni a társadalomban a krisztu si elveket. Ma is alapél-
ményünk, hogy a lélektelenné vált, erkölcsileg szétes ı országunknak akkor
van jöv ıje, ha befogadjuk egyénileg és közösségileg Krisztu s világosságát.
Ezért mindannyian szívünkön viseljük a közügyeket, f elelısnek érezzük
magunkat a közszellem formálásáért.

Margit testvér nagy dolgokért járt közbe parlamenti  képvisel ıként. 1920-
22-ben a nık választójogáért, az édesanyák és gyermekeik megfelelı ellátásáért,
oktatásügyi reformért stb. A második képviselıségi szakaszban, 1945-49 között a
jogrendért, államformáért, vallásszabadságért.

Mindezzel arra mutatott rá, hogy a Krédó, amit vasá rnaponta megvallunk
mint az Egyház hitét, személyes döntések mindennapi sorozata. Az a Krédó,
amit Margit testvér Rómában fogalmazott meg, amikor a szlovákiai zsidók érde-
kében közbenjárt XII. Piusz pápánál, arra tanít bennünket, hogy vállaljuk és
valljuk, éljük meg, amit az Egyház Krédója személyes en kíván t ılünk itt és
most.
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Hogyan állítsam a jöv ı nemzedék
szeme elé?

Rónai Petra szociális testvér – egyike azoknak a tes tvéreknek, akik szemé-
lyesen jelen voltak a Szociális Testvérek Társaságán ak alapításánál, s a
Társaság történetének egyik krónikása – így kezdte Slachta Margit életraj-
zának megírását 1947-ben:

Az isteni gondviselés iránti hálával és
mély megilletıdéssel kezdek hozzá
ennek a fejezetnek az írásához…  fel-
vetıdik bennem a kérdés, hogy mi újat
tudok még ebbe a fejezetbe beleírni…
Hiszen minden lapról az İ életét ol-
vassuk, mindenben az İ eszméi él-
nek, minden történésben İ sokszoro-
zódott meg, mindenki az İ tanítványa,
követıje… Hogyan állítsam a jöv ı

nemzedék szeme elé?
♦ Úgy-e, ahogyan évtizedeken át

mellette térdelve a kápolnában lát-
tam ıt, le nem véve szemét az oltár-
ról, könyvet úgyszólván soha ki nem
nyitva, teljesen elmerülve abba a vi-
lágba, amelybe behatolni nem tud-
tam utána?

♦ Úgy-e, amint az oltár lépcsıjén
földre borulva esdekelt irgalomért?
Kiknek?

♦ Úgy, ahogy a parlamenti választá-
sok izgalmaiban szervez, vagy ha-
lálsápadtan, keményen áll a borzal-
mas viharok közepette, és mint
mondta, amikor kiabáltak feléje,
bensıleg teljesen nyugodt volt? Föl-
ségesen nagy.

♦ Úgy, amint a szemetesládából ki-
veszi az oda bedobott fél kemény
tojást, és lemosva megeszi a sze-
génység szellemében?

♦ Úgy, amint egymásra rakja a
konyharuhákat, ha nem egyenesen,
szépen tettük fel?

♦ Úgy-e, amint a legnehezebb tár-
gyalások közepette a rongyos kony-
haruhákat foltozza?

♦ Úgy, ahogyan ellenáll mindannak,
ami Krisztus és az İ Egyházának
jogait csorbítaná, az Egyház tanítá-
sának tisztaságát támadná, a termé-
szetjogot kisebbítené?

♦ Úgy, amint ezreket ment élete
kockáztatásával?

Emléktábla a Társaság egykori –
Thököly úti – anyaházának falán

♦ Úgy, ahogyan biztos kézzel ırzi
meg az Evangélium szellemét a
Társaságban, s ennek következté-
ben a testvérek csaknem teljes
számban beállnak az akkor legnép-
szerőtlenebb zsidómentés szolgá-
latába?

♦ Úgy, ahogyan egyeseket ajnároz,
dédelget?

♦ Úgy, ahogy mérték nélkül, Szent
Erzsébet módjára osztogat?

♦ Úgy-e, amikor az 1944-es Ma-
gyarország Margitja lett?

♦ Úgy, ahogyan a közös kórházi te-
remben reggel ötkor a betegágyból
kikelve kiveszi a takarítóasszony ke-
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zébıl a felmosó rongyot, és segít
felmosni a kórtermet, betegen?

♦ Úgy, amint operációra készülve
átadja nekünk szellemi végrendele-
tét?

♦ Úgy-e, amint félve-
reszketve elrepül Rómába,
hogy próbálja megmenteni
a húszezer deportálásra
ítélt szlovákiai zsidót?

♦ Úgy, amint szavára fel-
gyullad a terem, s tombolva
ünnepli minden hallgatója?

♦ Úgy, amint szénagyőjtı
villával jön haza a földrıl?

♦ Úgy-e, amint a jelölteket
tanítja kertészkedni, nyúl-
ketrecet tisztogatni?

♦ Úgy-e, amint eljátszik a
kiscsirkével, kismacskával, kiska-
csával, s közben diktálja a legfonto-
sabb és legmagasabb gondolatokat?

♦ Úgy-e, mint szerény, szegényes
ruhába öltözött öreg nénit, vagy mint
félelmetes vitatkozót?

…
♦ Vagy úgy, amint nyílt levelet ír, s

országosan ismertté teszi vele a ne-
vét?

♦ Vagy ahogyan minden egyes
igazságtalanság alkalmával elmegy
a honvédelmi miniszterhez, elmegy
minden hatósághoz, panaszt emel,
sürget?

♦ Vagy úgy, amint minden este –
bármilyen késın jött is haza – elmo-
sogatja maga után az edényt, amibıl
evett?

♦ Vagy úgy, amint reggel ott ül a fi-
atalok  között, a testvérnek a jelöltek
számára szánt elmélkedését hall-
gatja és magára alkalmazza?

Úgy-e, mint aki Szent Benedek aszké-
zisét, az alázatosság fokait minde-
nestül megérteti velünk?

♦ Úgy, amint a Szabályzatban le-
fektette Társaságunk alapjait?

♦ Úgy, amint délután franciául, az
ikervárosban angolul, este a magya-
roknak  tart elıadást?

Margit testvér Buffaloban (USA)
a testvérek között

♦ Vagy úgy, mint akit az egyetlen
férfinek mondanak a Parlamentben?

♦ Vagy úgy, ahogy kacagni tud a fi-
atalok gyerekes, bohókás játékain,
és aki úgy élvezi a mozit, hogy na-
pokon, heteken keresztül beszél ró-
la, ha egyszer idıt szakít magának,
és elmegy?

♦ Vagy úgy, mint aki sírni tud keser-
vesen?

♦ Vagy úgy, mint aki bízik a csodák
megtörténésében, és aki kiesdekli
töretlen hitével és olyan bizalmával,
amelyrıl Huszár Károly azt mondta:
„Ha olyan vakmerıen bíznék, mint
İ, minden nap meggyónnám.”

Mindegyik ı, a kicsi és a nagy, a fia-
tal, az öreg, a bátor és a reszket ı, az
egészen ember , aki másképp gon-
dolkodik és cselekszik, mint közön-
séges emberek szoktak, akinek kü-
lön és más útjai vannak… és akit
mégis annyian követünk, aki éle-
tünk világító csillaga.
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Dr. Németh Emma:

Az egyház nıi arca (2/2.)
Vallomásféle arról, miért nem írnék alá

nıi bíborosok kinevezését sürgetı petíciót

 „Tükörré lettem, arcom születik, ha belenézel” (Sztrilich Ágnes)

A nık egyházi szerepvállalása – értékelni vagy klerikalizálni

Miközben az egyháznak az elmúlt 25 évben számos, a nık értékeit középpontba
helyezı megnyilvánulása és az egyházon belül betöltött szerepüket növelı kez-
deményezése volt, az egyházon kívüli és belüli feminista irányzatok és a média
a nık hátrányos helyzetérıl beszélnek, találgatva, hogy az új pápa tervezi-e a
nık egyházon belüli szerepének, különösen is az egyházi döntéshozatalban be-
töltött szerepük felülvizsgálatát. Figyelmen kívül hagyva II. János Pál pápa taní-
tásának lényegét és törekvését arra, hogy a nıket jobban bevonja a jog által a lai-
kusoknak fenntartott egyházi feladatokba is (Az Egyház Európában, 43), az
utóbbi három pápa nézeteinek és gyakorlatának szembeállításával próbálkoztak.

A kísérlet mögött valójában a nık pappá szentelésének kérdése, egészen
pontosan a laikus–klerikus kérdés, illetve a szolgálat és uralkodás problema-
tikája  húzódik meg. Egyesek szándékosan megfeledkeznek egyrészt arról, hogy
Jézus idejében tele volt a világ papnıkkel, így Jézusnak – erre irányuló szán-
déka esetén – nem okozott volna nehézséget nıket is meghívni a papságra. Más-
részt pedig a jézusi tanítás lényegét hagyják figyelmen kívül, azt, hogy aki elsı
akar lenni, annak mindenki szolgájává kell válnia. Az egyházi tisztség és a
papság nem uralkodás, nem hatalom, hanem a közösség szolgálatára irá-
nyuló feladat.

„Ha az egyházat csak a hatalom szempontjából nézem, akkor mindenki, aki
nincs valamilyen hivatalban, eleve elnyomott. S akkor például a nıi papság kér-
dése mint hatalmi kérdés válik sürgetıvé, hiszen mindenkinek hatalommal is kell
rendelkeznie” – írja Ratzinger bíboros A föld sója c. könyvében. (2. fej.)

Ugyanezt a gondolatot ismétli meg Ferenc pápa még bíborosként készült
interjúkötetében, majd pápaként Az evangélium öröme kezdető enciklikájában.
(104) „…a klerikalizáció a probléma (…) a keresztség önmagában is felhatalmaz
a közösségi szolgálatra. (Francesca Ambrogetti–Sergio Rubin: Ferenc pápa. Be-
szélgetések Jorge Bergoglióval, Ulpius-ház Könyvkiadó, 2013.)

„A világiak alkotják Isten népének mérhetetlen többségét. Az ı szolgála-
tukban áll egy kisebbség, a felszentelt szolgák. (…) különleges konfliktus okává
válhat, ha a szentségi hatalmat túlságosan azonosítják az uralkodással. (…)
Az Egyházban a funkciók nem engednek teret egyeseknek a többiek felett
állásához”. (7)
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Ferenc pápa véleménye szerint a nık nagyobb mértékben jelen lehetnek és
jelen is kell lenniük az egyház döntéshozó pozícióiban, ez azonban csak mőkö-
dést érintı elıléptetésnek nevezhetı. Csak ezen a módon nem jutunk sokat elıre.
(Corriere della Sera, 2014. március 5.)

Ferenc pápa a megválasztását követı második általános kihallgatáson, 2013.
április 3-án már a nıknek az evangéliumokban lévı fontos szerepérıl beszélt,
kiindulva abból, hogy a feltámadás tanúi a nık, amibıl küldetésük is születik.
A nık feladata, hogy tanúságot tegyenek gyermekeik, unokáik elıtt a feltámadt
és köztünk élı Jézusról, ajtót nyissanak az Úr felé, kövessék ıt és tanúságot te-
gyenek róla.

A közelmúltban megjelent Az evangélium öröme enciklikában Ferenc
pápa megállapítja, hogy gyakorlatilag már sok területen megvalósult a nık
határozottabb egyházi jelenléte. „Örömmel látom, hogy számos nı osztozik a
papokkal a lelkipásztori felelısségben, az emberek szolgálatában, családok vagy
csoportok támogatásában, és új hozzájárulást nyújtanak a teológiai reflexióhoz.
(…) De az egyházban tovább kell szélesíteni a mozgásteret a határozottabb
nıi jelenlét számára.” (103)

Bár a laikusok és így a nık szerepe elsısorban az, hogy keresztény szel-
lemmel itassák át a világot, adják tovább az örömhírt, legyenek az árva közügyek
anyái – úgy, hogy közben a családok se árvuljanak el és essenek szét – a nık a
társadalom mellett az egyházi struktúrában is számos fontos feladatot vé-
geznek hazánkban is.

Nemcsak házvezetınık, sekrestyések, kántorok vagy beteglátogatók lehet-
nek, hanem a hitoktatást is nagyobb részben ık végzik, de számos nıt találunk a
lelkipásztori kisegítık között is. Részt vesznek a jegyesoktatásban, igeliturgi-
át vezetnek és áldoztatnak, ott vannak plébániai, egyházmegyei bizottsá-
gokban, tanácsokban, ellátják különbözı egyházi ügyek referensi feladatait.

A nık betölthetnek egyházi hivatalokat is. Az egyházi bíróságokon már
1983 elıtt is lehetett világi ügyvéd, jegyzı, ülnök, ügyhallgató, 1983 óta azonban
már világi nı és férfi egyaránt végezhet kötelékvédı feladatokat is, lehet hármas
bíróságban bíró, sıt lehetıvé vált, hogy a világiak által betöltött tisztségek hiva-
talnak minısüljenek. Ennek megfelelıen Magyarországon is több nıi jegyzı,
ügyvéd, ügyhallgató, sıt kötelékvédı is mőködik.

Ott vannak a nık az egyházi egyetemek és fıiskolák rektorai, dékánjai,
tanárai között – beleértve az egyházjogot vagy a teológiát is –, és hosszú évekig
nıi vezetıje volt pl. a Magyar Kurír katolikus hírügynökségnek is.

A jelentıs számú egyházi oktatási és szociális intézmény nagyobb részét nı
vezeti. A 272 oktatási intézménybıl 163 intézmény (59,9%), míg a 191 szociális
intézménybıl 142 intézmény (74,3%) vezetıje nı. Személyes élményem a 90-es
évek végérıl, hogy a Parlamentben a kormányzatnak a négy történelmi egyház-
zal folytatott magas szintő tárgyalásán mindössze két nı lehetett jelen, mindket-
ten a katolikus egyház képviseletében.



13

A mennyországot választom

Helen Schüngel-Straumann svájci teológusnı kezdeményezésére európai és
észak-amerikai katolikus hittudósok petíciót írtak alá, melyben arra kérik Ferenc
pápát, hogy tegye lehetıvé az eddig tárgyként kezelt nık aktív részvételét az
egyház központi döntéshozatalában. Ennek jeléül nıket is kinevezhetnének bíbo-
rosokká. A katolikus egyház egyre több szakavatott és elkötelezett nıt fog elve-
szíteni, ha a fontos döntésekben nem vonja be ıket (Mérleg Online 2013. 09.
15.). „Az egyházban a nıket értékelni kell, nem klerikalizálni. Aki n ıi bíbo-
rosokat szeretne, kissé klerikalizmusban szenved” – volt Ferenc pápa válasza
arra a kérdésre, lesznek-e nıi bíborosaink? (La Stampa 2013. 12. 15.)

„Aki Krisztuson kívül akar valamit, nem tudja, mit akar, aki Krisztuson kí-
vül vágyik valamire, nem tudja, mire vágyik, aki Krisztuson kívül másvalakiért
dolgozik, nem tudja, mit csinál” – mondta Néri Szent Fülöp, akit kétszer akartak
bíborossá kreálni, a bíborosi kalapot azonban visszautasította azzal, hogy ı in-
kább a mennyországot választja.

Tükörré válni,
tükröt tartani

„Mária tükröt tart az egyház
elé, és hívja: e tükörben is-
merje föl a maga mivoltát és
azt, hogy Isten milyen szívbéli
készségeket, magatartásformá-
kat és cselekedeteket vár tıle.
(…) Az egyház Máriától tanulja
Krisztus bensı életének meg-
ismerését (…) a gyızelmes sze-
relem titkát (A férfi és nı
együttmőködésérıl az egyház-
ban és a világban, 15 – Hittani
Kongregáció, 2004.).

Az egyház tagjait, nıket és
férfiakat egyaránt meghív arra,
hogy nézzen bele ebbe a tükör-
be. Máriát s rajta keresztül
Krisztust szemlélve ismerje föl
saját maga igazi valóját, Krisz-
tus és Mária arcát magán átra-
gyogtatva váljék maga is tükörré, visszatükrözve ezt az arcot, az egyháznak,
Krisztus menyasszonyának és a hívık anyjának igazi arcát a világnak.



14

A család az Egyház gerince
Mit mond a Kinyilatkoztatás

a házasság mai problémáiról? (II.rész)

A Pápai Udvar prédikátora, Raniero Cantalamessa  atya 2014 tavaszán a Vir-
ginia-beli Norfolk A CSALÁD-EGYHÁZ ÉBRESZTÉSE cím ő konferenciájának
vendégel ıadója volt.
A Ferenc pápa által 2013-ban meghirdetett és ez év advent 1. vasárnapjáig
tartó CSALÁD ÉVE alkalmából lapunknak el ızı és mostani számában a
családról szóló el ıadásának két részletét közöljük.
Bevezetıjében így vázolta az elıadó beszédét:
Az elsı részben Istennek a házasságról és a családról való eredeti tervére figye-
lünk, s arra, hogyan bontakozott ez Izrael történetében.
A második részben arról a megújulásról fogok beszél ni, amit Krisztus ho-
zott – s arról, hogy ezt hogyan értelmezte és élte az Újszövetség keresztény
közössége. (Ezt a részt tudjuk közölni az alábbiakba n, rövidített formában.)
A harmadik részben azon szeretnék gondolkodni, hogy a bibliai kinyilatkoztatás
hogyan segítheti annak a nehézségnek a megoldását, amivel ma a házasság és
a család szembesül.

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Krisztus megújítja a házasságot
Szent Ireneusz úgy magyarázza Krisztus mindeneket megújító tevékenysé-

gét, (Ef. 1,10.), hogy „a dolgokat az eredetüknél ragadja meg és vezeti el a be-
teljesedésükhöz”. Ez egyszerre jelent folyamatosságot és újdonságot. Krisztus
tevékenységének ezt a sajátosságát láthatjuk a házassággal kapcsolatban is.

Folyamatosság

Szent Máté evangéliumának 19. fejezete önmagában illusztrálja a megúju-
lásnak ezt a két aspektusát.  Figyeljük meg elıször, hogyan nyúl vissza Jézus a
kezdetekhez, a megújulás érdekében.

„Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték:
Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? İ így felelt: Nem
olvastátok, hogy a Teremtı kezdetben férfinak és nınek teremtette ıket, és azt
mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy
test lesz a kettı. Többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egy-
bekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt. 19,3-6.)

Jézus ellenfeleivel szemben, akik a különbözı iskolák ügyre-irányuló indok-
lásaira hivatkoznak (szabad-e elbocsátani valakinek a feleségét bármilyen okból,
vagy súlyos ok szükséges-e) a probléma gyökerét ragadja meg, amikor a kez-
detekre hivatkozik.  Válaszában figyelembe veszi a házasság intézményének
mindkét alapját (szeretetszövetség és termékenység), de kiemeli a személyek
kommúniójának szempontját.
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A következı rész a válás problémájával ugyanebbıl a szempontból foglal-
kozik: megerısíti a h őség és a házastársi kötelék felbonthatatlanságának el-
sıbbségét az utódlás kérdésével szemben , amely alapja volt a múltban a poli-
gámia, a levirátus és a válás igazolásának.

„De azok mondták: – Miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbo-
csátáskor adjunk válólevelet? – Mózes szívetek keménységére való tekintettel
engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket – felelte –, de kezdetben
nem így volt. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznasá-
ga miatt –, és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nıt vesz el, szintén
házasságot tör.” (Mt.19,7-9.)

Jézus válaszában felismerhetjük a házasság szentségének megalapítá-
sát , leg-alábbis implicit formában.  A szavak: „amit Isten egybekötött” – azt jelen-
tik, hogy a házasság nem pusztán evilági valóság, az emberi döntés következ-
ménye, hanem szent jellege van, Isten akaratában gyökerezik. A házasság
szentséggé emelésének alapja nem csak Jézusnak a Kánai mennyegzın való
jelenléte, s nem is csak az Ef. 5. az alapja. Bizonyos értelemben Jézus földi éle-
tén alapul, s az, hogy mindent visszavezet a kezdetekhez. II. János Pál pápának
igaza van, amikor a házasságot nevezi a legısibb szentségnek.

Az újdonság

Eddig a folyamatosságra figyel-
tünk. De mi az újdonság? Paradox
módon az, hogy Jézus ugyanakkor
relativizálja is a házasságot. Hall-
gassuk figyelmesen a következı szö-
veget Mátétól:

„A tanítványok megjegyezték: –
Ha így áll a dolog a férj és feleség kö-
zött, nem érdemes megházasodni.”
Erre így válaszolt: Csak az fogja fel
ezt, akinek megadatott. Van, aki azért
képtelen a házasságra, mert úgy
született. Van, akit az emberek tettek
a házasságra alkalmatlanná. Végül
van, aki a mennyek országáért önként
mond le a házasságról. Aki fel tudja
fogni, az fogja fel!” (Mt. 19,10-12.)

Jézus ezekkel a szavaival egy új
életállapot lehet ıségét állítja föl ,
melynek igazolása Isten Országának
elérkezése a földre. Ez nem szünteti
meg a másik lehetıséget, a házassá-
got, de relativizálja. Hasonló ez ahhoz, ami az állam politikai eszméjével történik:
nem rombolja le, de radikálisan behatárolja, amikor meghirdeti a történelmen be-
lül Isten királyságának jelenlétét.

Így az önként vállalt önmegtartóztatásnak nem szükséges tagadnia, sıt
megvetnie a házasságot, azért, hogy a saját életét hitelesítse. (Néhány régi szer-
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zı, amikor a szüzességrıl írt, elkövette ezt a hibát.) Sıt, a szüzesség értelmét
éppen a házasság ideigvaló jóságának megerısítésébıl nyeri. A cölibátus és a
Mennyek Országáért vállalt szüzesség intézménye mintegy megnemesíti a há-
zasság intézményét, hiszen úgy tekint rá, mint választásra, mint döntésre, s nem
pusztán mint erkölcsi kötelességre, melynek szinte lehetetlen volt Izraelben nem
eleget tenni.

Házasság és család az ısegyházban

Pál számunkra az els ıdleges forrás ezzel kapcsolatban , hiszen számos
levelében foglalkozott ezzel a problémával, mindenekelıtt a Korintusiakhoz írt
elsı levélben.

Az apostol különbséget tesz a között, ami közvetlenül az Úrtól származik, és
a között, ahogyan azt ı alkalmazza a keresztényekre.

Egyrészt megerısíti a házasság felbonthatatlanságát (vö. 1Kor 7,10-11.). A
cölibátus és szüzesség javaslata az Apostol tanításában a második típus:
„…nincs külön parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adhatok, mint olyan, aki az
Úr irgalma folytán hitelt érdemel.” (1 Kor 7,10; 25.)

… Vannak, akik azt gondolják, hogy Pál apostol a házasságot és a szüzes-
séget is karizmának tekinti. Fontos látnunk, hogy az Egyház teológiája a szü-
zességet mindig karizmának és nem szentségnek tekin tette, a házasságot
pedig szentségnek, és nem karizmának.

Az Efezusi levél szövege figyelemreméltó segítséget nyújt ahhoz, hogy
felismerjük a házasság szentségi jellegét:

„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, a feleségével tart, és a kettı egy test
lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Szeresse tehát
mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék a férjüket.”
(Ef 5,31-32.)

Láthatjuk, hogy az apostoli közösség növekedésével és szervezıdésével
párhuzamosan hogyan virágzik fel a családpasztoráció és lelkiség. Ebben a vo-
natkozásban a Kolosszei és az Efezusi levelek  a legjelentısebbek. Mindkét le-
vél rámutat a családot alkotó alapvetı kapcsolatokra: a férj és a feleség, a szülık
és a gyermekek kapcsolatára…

A keresztények a világ el ıtt egy új családmodellt képviseltek, s ez az
evangelizáció lényeges része lett.

A II. századból származó ún. Diognetos levél azt mondja, hogy a kereszté-
nyek házasodnak, mint mindenki más, vannak gyermekeik, de nem vetetik el
magzataikat, közös az asztaluk, de az ágyuk nem.

Jusztinusz Hitvédelmében azzal érvel, hogy a keresztényeknek képeseknek
kell lenniük dialógust folytatni a politikai hatóságokkal. Azt mondja: Te, Római
Császár, egyre több törvényt hozol a családról, de ezek nem tudják megállítani a
családok szétesését. Jöjj, és nézd meg a családjainkat, és meg fogsz gyızıdni
arról, hogy a keresztények szövetségeseid, és nem ellenségeid a társadalmi re-
formok területén.

Amint tudjuk, három évszázad üldöztetése után a Birodalom végül elfogadta
a keresztény családmodellt törvényhozásában is.

(Zenit. Fordította: Sz. Á.)
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Itt következik a középsı 4 színes oldal
– ld. külön linken!


